
٢٣٧  مصنفات البقاعيفهرست
 

 
 ثبت المصادر والمراجع

 
 :العربية: أوالً 
  الكتب-أ

 للمرتضى الزبيدي، المطبعة الميمنية، القاهرة،      ،إتحـاف السـادة المتقين     -
 .م١٨٩٣/هـ١٣١١

حسان إل،  أعالم الفكر في دمشق بين القرنين األول والثاني عشر للهجرة          -
 .هـ١٤١٤بنت سعيد خلوصي، دار يعرب، دمشق، 

 .م١٩٨٤زركلي، دار العلم للماليين، بيروت،  لخير الدين ال،األعالم -
علم التاريخ عند    للسخاوي، ضمن    ،اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ      -

 ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي،      ؛للمستشرق فرانز روزنثال  المسلمين  
 .هـ١٤٠٣مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 تحقيق  ؛ لعلي بن داود الجوهري الصيرفي     ،إنـباء الهصـر بأبناء العصر      -
 .م١٩٧٠حسن حبشي، دار الفكر العربي، مطبعة المدني، القاهرة، 

 تحقيق  ؛محمد بن أحمد بن إياس الحنفي     ل،  بدائع الزهور في وقائع الدهور     -
 .هـ١٣٨٣محمد مصطفى، الجزء الثالث، القاهرة، 

 محمد بن علي الشوكاني    ل،  الـبدر الطـالع بمحاسن من بعد القرن السابع         -
 .هـ١٣٤٨ مطبعة السعادة، ، القاهرة،)هـ١٢٥٠(

 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،      ؛ للزركشي ،الـبرهان في علوم القرآن     -
 .دار المعرفة، بيروت

 مراجعة شوقي ضيف، دار     ؛جرجي زيدان ل،  تـاريخ آداب اللغـة العربية      -
 .الهالل، القاهرة
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، الترجمة العربية الكاملة، الهيئة المصرية      تاريخ األدب العربي لبروكلمان    -
 .م١٩٩٩-١٩٩٣عامة للكتاب، القاهرة، ال

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ للدكتور عمر فروخ، بيروت، ،تاريخ األدب العربي -
 لفؤاد سزكين، الترجمة العربية، جامعة اإلمام محمد        ،تاريخ التراث العربي   -

 .بن سعود اإلسالمية بالرياضا
 . للسخاوي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة،التبر المسبوك -
 تحقيق إليزابث ماري سارتن، الطبعة      ؛ للسـيوطي  ،عمة اهللا الـتحدث بـن    -

 .م١٩٧٥األولى، مطبعة كمبرج، 
 تحقيق  ؛داود األنطاكي الضرير  ل،  تزيين األسواق بتفصيل أشواق العشاق     -

 .هـ١٤١٣لتونجي، عالم الكتب، بيروت، أمحمد 
، )هـ١٤٢١-١٣٨٨(،  الجامع للرسائل واألطاريح في الجامعات العراقية      -

 .هـ١٤٢٢، ليدز، بريطانيا، ١سام مرهون الصفار، ط إعداد ابت
 تحقيق  ؛، للسخاوي الجواهـر والـدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر          -

 .هـ١٤١٩إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم، بيروت، 
 .هـ١٣٠٤، إستانبول، دفتر كتب خانه أيا صوفية -
 .هـ١٣٠٤، إستانبول، دفتر كتب خانه ولي الدين -
 .هـ١٣٠٣، إستانبول، ور عثمانيةدفتر كتب ن -
 .، المجلد األولالدليل الببلوجرافي للرسائل الجامعية في مصر -
عمادة ـ   هـ١٤٢٠ -١٣٩٦دليل الرسائل العلمية بالجامعة اإلسالمية،       -

 .هـ١٤٢٠البحث العلمي بالجامعة، المدينة المنورة، 
م محمد   تحقيق فهي  ؛ البن تغري بردي   ،الدليل الشافي على المنهل الصافي     -

 .شلتوت، جامعة أم القرى
، عمادة شؤون المكتبات، جامعة أم القرى بمكة        دلـيل الرسـائل الجامعية     -

 .هـ١٤١٩المكرمة، 
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، جامعة الملك سعود    هـ٥/٥/١٤٢١دلـيل الرسـائل الجامعـية إلـى          -
 .هـ١٤٢١بالرياض، 

 جمع وتقديم جليل العطية، دار الغرب       ؛ لكوركيس عواد  ،الذخائر الشرقية  -
 .م١٩٩٩، بيروت، اإلسالمي

 تحقيق سعد غراب،    ؛، ألفضـل الدين الخونجي    رسـالتان فـي المـنطق      -
 .الجامعة التونسية

محمد يوسف الصالحي   ل،  سـبل الهـدى والرشـاد في سيرة خير العباد          -
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الدمشقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .، مطبوع على اآللة الكاتبةسجل مخطوطات عارف حكمت -
 لمجموعة من المحققين، مؤسسة الرسالة،      ؛ للذهبي ،نبالءسـير أعـالم ال     -

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠بيروت، 
 المكتب التجاري، ،، البن العماد الحنبلي   شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -

 .بيروت
 تحقيق سمير محمود الدروبي، مؤسسة الرسالة،       ؛شرح مقامات السيوطي   -

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩بيروت، 
 .فهرس المخطوطات القرآنية= صقلي -
 .للسخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت الضوء الالمع -
فهارس الخزانة الحسينية بالقصر الملكي بالرباط، المجلد السادس علوم          -

 /هـ١٤٠٧تصـنيف محمد العربي الخطابي، الرباط،       . القـرآن الكـريم   
 .م١٩٨٧

 دار الكتب المصرية، الجزء الرابع، القاهرة،       ـ فهرس الخزانة التيمورية   -
 .هـ١٣٦٩

، ٢، ط  التجويد ـفهـرس الشـامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط         ال -
 عمان،  )مؤسسة آل البيت   (المجمـع الملكـي لبحوث الحضارة اإلسالمية      

 .م١٩٩٤
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،  التفسير وعلومه  ـالفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط        -
 .م١٩٨٩المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، عمان، 

 الحديث النبوي   ـلتراث العربي اإلسالمي المخطوط     الفهـرس الشامل ل    -
، المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، عمان،       الشـريف ورجالـه   

 .م١٩٩١
 السيرة والمدائح   ـالفهـرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط         -

 .م١٩٩٦، المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، عمان، النبوية
، المجمع   القراءات ـث العربي اإلسالمي المخطوط     الفهرس الشامل للترا   -

 .م١٩٩٤الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، عمان، 
، الفهـرس العـام للمخطوطات، رصيد مكتبة حسن حسني عبد الوهاب           -

 .م١٩٧٥إعداد عبد الحفيظ منصور، تونس، 
 اعتناء الدكتور إحسان عباس، دار الغرب       ؛ للكتاني ،فهـرس الفهـارس    -

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢وت، اإلسالمي، بير
فهـرس كتـب علـوم التفسـير في مكتبة المصغرات الفيلمية في قسم               -

 .هـ١٤١٧، المخطوطات في مكتبة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
فهـرس كتـب علـوم القـرآن في مكتبة المصغرات الفيلمية في قسم               -

 .هـ١٤١٧، المخطوطات في مكتبة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
، م١٩٥٢/هـ١٣٧١هـرس الكتـب الموجودة بالمكتبة األزهرية إلى         ف -

 .هـ١٣٧١ ،الطبعة الثانية، مطبعة األزهر
في الخزانة العامة للكتب والوثائق      فهرس المخطوطات العربية المحفوظة    -

 .م١٩٧٣ الرباط، ـ، مطبعة التومي ١، القسم الثالث ج بالمغرب
عبد اهللا  ل ،لعامة ببغداد فهـرس المخطوطـات العربية في مكتبة األوقاف ا         -

 .م١٩٧٤الجبوري، مطبعة الرشاد، بغداد، 
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، أعده األستاذ آرثر    فهـرس المخطوطـات العربية في مكتبة تشستربيتي        -
المجمع الملكي لبحوث    تـرجمة الدكـتور محمود شاكر سعيد،         ؛آربـري 

 .م١٩٩٢، عمان، )مؤسسة آل البيت(الحضارة اإلسالمية 
إعداد . حفوظة بأشهر الخزائن المغربية   فهـرس المخطوطات القرآنية الم     -

بحث كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي       . محمـد صقلي حسيني   
هـ، مخطوط،  ١٤٠٦ – ١٤٠٥محمـد بن عبد اهللا، فاس، السنة الجامعية         

صـورة مـنه فـي مركـز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية             
 .بالرياض

، الجزء  )لمخطوطات العربية في معهد ا  (فهـرس المخطوطات المصورة      -
 .م١٩٧٩، القاهرة، )خ-١(، القسم الثاني )األدب(األول 

، القسم الرابع، جامعة الدول العربية،      فهـرس المخطوطـات المصـورة      -
 .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠

 ، مركز الوثائق والتوثيق بالجامعة األردنية،     فهرس المخطوطات المصورة   -
 .م١٩٧٧ عّمان،

 .م١٩٧٨، الجزء الثالث تونسيةفهرس المخطوطات بدار الكتب ال -
 جامعة اإلمام   ـ  الحديث الشريف  ـفهـرس المخطوطـات والمصورات       -

 محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض
، فهرس المخطوطات والمصورات، الجزء الثاني، التفسير وعلوم القرآن        -

 .هـ١٤٠٢جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، 
، دار الكتب   ول، مصـطلح الحديـث    فهـرس المخطوطـات، المجلـد األ       -

 .م١٩٥٦/هـ١٣٧٥المصرية، 
فهـرس المصـورات الميكروفلمـية فـي مركـز الملك فيصل للبحوث              -

 . بالرياضوالدراسات اإلسالمية
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 :فهرس دار الكتب المصرية -
 ٧ ، فهرسـت الكتـب العربـية المحفوظـة بالكتبخانة الخديوية          :األول

 .هـ١٣٠٨ -هـ١٣٠٥مجلدات، الطبعة األولى، القاهرة، 
 مجلدات، القاهرة   ٦،  فهـرس الكتـب العربية الموجودة بالدار      : الثانـي 

 .م١٩٤٢-١٩٢٤/هـ١٣٦١-١٣٤٢
، نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها الدار من       فهرست المخطوطات : الثالـث 

 -١٣٨٠  دار الكتب،، مجلدات٣ فؤاد سيد،لم، ١٩٥٥–١٩٣٦سنة  
 .م١٩٦٣ -١٩٦١/هـ١٣٨٣

 عبد الحفيظ منصور، دار – مدية بتونسفهـرس مخطوطات المكتبة األح     -
 .هـ١٣٨٨الفتح، بيروت، 

، وضعه عزة    علوم القرآن  ـفهـرس مخطوطـات دار الكتب الظاهرية         -
 .م١٩٦٢/هـ١٣٨١ دمشق، ،حسن

فهـرس مخطوطـات دار الكتب الظاهرية المرتب على أسماء المؤلفين            -
صورة منه في مركز الملك فيصل      ). بخـط الـيد   . (بالترتيـب الهجائـي   

 .بحوث والدراسات اإلسالمية بالرياضلل
المصحف، : فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، علوم القرآن الكريم        -

، إعـداد صالح محمد الخيمي، مجمع اللغة العربية         الـتجويد، القـراءات   
 .م١٩٨٤ -١٩٨٣/هـ١٤١٤ -١٤٠٣بدمشق 

 ،إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون واآلداب     مكتبة دار  مخطوطات فهرس -
 مؤسسة دار الطفل العربي، القدس،      ـاد بشـير عبد الغني بركات       إعـد 
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

، إعداد فؤاد سيد،    فهرسـت المخطوطات، المجلد األول، مصطلح الحديث       -
 .م١٩٦١/هـ١٣٨٠دار الكتب المصرية، 
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سجل بخط  (فهرسـت مخطوطـات األدب واللغة في مكتبة رضا برامفور     -
 ).اليد

لشيخ أحمد بن محمد المنقور  ل ،المفيدةالفواكـه العديـدة فـي المسـائل          -
 .هـ١٣٩٩، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، )هـ١١٢٥ت(التميمي النجدي 

، لنجم الدين الغزي، دار الكتب      الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة      -
 .م١٩٩٧/هـ١١٤١٨العلمية، بيروت، 

 جمع وترتيب عبد الرحمن بن     ؛مجمـوع فـتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية        -
 .م١٩٩١/هـ١٤١٢محمد بن قاسم، دار عالم الكتب، الرياض، 

 لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة،      ،المسـتدرك علـى معجم المؤلفين      -
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦بيروت، 

 بتسـام مرهون الصفار، جامعة بغداد،      ال،  معجـم الدراسـات القرآنـية      -
 .هـ١٩٨٤

معهد محمد عيسى صالحية،    ل،  المعجـم الشـامل للتراث العربي المطبوع       -
 .م١٩٩٥-١٩٩٢المخطوطات العربية، القاهرة، 

 تحقيق محمد الزاهي، دار اليمامة،      ؛عمر بن فهد المكي   ل،  معجـم الشيوخ   -
 .الرياض

صالح ل ،معجـم المؤرخيـن الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة        -
 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، 

 .لة، دار إحياء التراث العربي، بيروت لعمر رضا كحا،معجم المؤلفين -
 .هـ١٣٤٤بيروت، مطبعة طبارة،  للتونكي، ،معجم المصنفين -
ليان سركيس،  إ، جمع وترتيب يوسف     معجم المطبوعات العربية والمعربة    -

 .مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة
 لعادل نويهض،   ،معجم المفسرين من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر        -

 .هـ١٤٠٩ثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، مؤسسة نويهض ال
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، إعداد عبد اهللا بن     معجـم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف        -
 الرياض،  –عـبد الرحمـن المعلمي، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية           

 .هـ١٤١٦
 للمنجد، دار الكتاب    ،معجـم ما ألف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           -

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ت، الجديد، بيرو
  تحقـيق مارسـدن جونس، عالم الكتب، بيروت،         ؛ للواقـدي  ،المغـازي  -

 .هـ١٤٠٤
 تحقيق  ؛شمس الدين محمد بن طولون    ل،  مفاكهة الخالن في حوادث الزمان     -

 .هـ، القاهرة١٣٨٤هـ، القسم الثاني ١٣٨١محمد مصطفى، القسم األول 
حمد بن أل، مفـتاح السـعادة ومصـباح السـيادة في موضوعات العلوم         -

  زاده، دار الكتب العلمية، بيروت،      يمصـطفى الشـهير بطـاش كـبر       
 .هـ١٤٠٥

، لتقي الدين المقريزي؛ تحقيق محمد اليعالوي، دار الغرب         المقفى الكبير  -
 .هـ١٤١١اإلسالمي، بيروت، 

محمد ناصر  ل،  )في دار الكتب الظاهرية   (المنتخب من مخطوطات الحديث      -
 .هـ١٣٩٠الدين األلباني، ط دمشق 

 تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن        ؛ للسيوطي ،المنجم في المعجم   -
 .هـ١٤١٥حزم، بيروت، 

 البن تغري بردي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف        ،الـنجوم الزاهـرة    -
 .والترجمة والطباعة والنشر، مصر

، لمحيي الدين اإلسنوي؛ تحقيق     نـزهة الطـالب فـي مناقـب األصحاب         -
 .م٢٠٠٠عة عليكره، الهند، عبدالعليم خان، جام

 تحرير فيليب حتي، المطبعة     ؛لسيوطيل،  نظـم العقيان في أعيان األعيان      -
 .م١٩٢٧السورية األمريكية، نيويورك، 
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 تحقيق بشار عواد    ؛ للسخاوي ،وجـيز الكـالم في الذيل على دول اإلسالم         -
 .هـ١٤١٦معروف وزميليه، الرسالة، بيروت، 

 :المجالت والنشرات) ب
 .، نشرة معهد المخطوطات العربيةراث العربيأخبار الت -
 .حوليات الجامعة التونسية -
 . الرباطمجلة اإلحياء، -
 .، لندنمجلة الحكمة -
 .، تونسمجلة دراسات أندلسية -
 .، بيروتمجلة الذخائر -
 .، الرياضمجلة الفيصل -
 .، الرباطمجلة الكتاب المغربي -
 .، تونسمجلة دراسات أندلسية -
 .، الرياضمجلة عالم الكتب -
 .، بغدادمجلة لغة العرب للكرملي -
 . بالقاهرةمجلة معهد المخطوطات العربية -

 
 :األجنبية: ثانياً
 سرور  ، آصفيه هردو مخزونه كتب خان   أفهرسـت كتب عربي، فارسي و      -

 .هـ١٣٣٣ دكن، حيدرآباد، ،عالى، مطبع أختر
ورينتل الئبريري،  أ سبحان اهللا    )ردوأ ي فارس يعرب (يفهرست نسخ قلم   -

ورسـتي، علـيكره، مرتـبه سـيد كامل حسين، مطبع مسلم            مسـلم يوني  
 .م١٩٣٠/هـ١٣٤٨يونيورستي عليكره، 

 . الهند–عليكره ) باألردية (مجلة علوم القرآن -
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- C. BROCKELMANN, Geschichte der arabischen 
litteratur, (١٩٤٩-١٩٤٣), supplementband (١٩٤٢-١٩٣٧), 
E.J.Brill Leiden. 

- H. DERENBOURG, Les manuscrits arabes de l’ ESCU 
RIAL. Paris ١٨٨٤. 

- M. DE SLANE, Catalogue des manuscrits arabes de la 
Bibliotheque Nationale. Paris (الفهرس األول) ١٨٩٥-١٨٨٣. 

- E.BLOCHET, Catalogue des manuscrits arabes des 
nouvelles acquisitions (١٩٢٤ – ١٨٨٤). Paris ١٩٢٥.  
( س الثانيالفهر ). 

- M. Th. HOUTSMA, Catalogue d’une colection de 
manuscrits arabes et turcs appartenant a’la maison. 
E.J brill a’Leide. Leiden ١٨٨٦. 

- P. VOORHOEVE, Handlist of Arabic manuscripts in 
the library of University of Leiden and other 
collections in the Netherlands. Leiden ١٩٥٧. 

- R. MACH, Catalogue of Arabic manuscripts (Yahuda 
section) in the Garrett colection, Princeton university 
Library. Princeton ١٩٧٧. 

- W. AHLWARDT, Verzeichnis der arabischer 
Handschriten der koniglichen Bibliothek zu berlin. 
New york ١٩٨١ -١٩٨٠. 
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